Polaroid
Hi·mobilā lietotne

Garantija

Polaroid Hi · Print mobilās lietotnes foto
printera garantiju varat atrast šeit:
polaroid.com/warranty

Izmantojot bezmaksas Polaroid Hi · Print
mobilo lietotni, lai pārvērstu mirkļus par
pret izbalēšanu izturīgām fotogrāfijām.
Lejupielādējiet to tālrunī un ļaujiet
veikt vienkāršas darbības, lai kvalitatīvi
izdrukātu dzīves spilgtākos mirkļus.
Šis printeris darbojas tikai ar

Pieejams App Store vai
Google Play veikalā.

Polaroid Hi·Print
2×3 Paper Cartridge

2×3 kabatas foto printeris
Ātrais ceļvedis

Vai jums ir problēma vai
jautājums, uz kuru jums ir
nepieciešama atbilde?

Sazinieties ar mūsu
klientu atbalsta komandu

ASV/Kanāda
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

ES/pārējā pasaule
service@polaroid.com
00800 5770 1500

vai apmeklējiet polaroid.com/help

 pple and the Apple logo are trademarks of Apple
A
Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word
mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Polaroid International B.V. is under license.
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Fotoattēlu izstumšanas sprauga
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Kārtridža durtiņas
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USB uzlādes slots
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IESLĒGŠANAS (ON) |
IZSLĒGŠANAS (OFF) poga
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Strāvas gaismas diodes (LED)
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Bluetooth® LED
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Atiestatīšanas poga
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Uzlādes LED

Sveiki,
sāksim!
Kā izdrukāt pirmo
fotoattēlu
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Lejupielādējiet bezmaksas mobilo lietotni
Polaroid Hi-Print no App Store vai Google
Play Store. Šī ierīce darbojas tikai
ar mobilo lietotni.
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Atveriet kārtridža durtiņas, kas atrodas
printera sānos.
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Ievietojiet kārtridžu. Tas izmanto tikai
Polaroid Hi-Print 2x3 papīra kārtridžus.
Aizveriet kārtridža durtiņas.
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Uzlādējiet Polaroid Hi-Print kabatas foto
printeri, izmantojot mikro USB vadu.
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Ieslēdziet printeri, nospiežot
IESLĒGŠANAS | IZSLĒGŠANAS pogu
vienu sekundi. Bluetooth LED mirgos zilā
krāsā. Tagad tas ir gatavs tikt savienots pārī
ar jūsu tālruni.
Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem tālrunī.
Pagrieziet Bluetooth o un atlasiet Polaroid
Hi-Print kabatas foto printeri ar savu unikālo
ierīces ID. Šo ID atradīsiet kārtridža durtiņu
iekšpusē. Kad tas ir savienots pārī ar
tālruni, Bluetooth LED pārstās mirgot.
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Atveriet Polaroid Hi-Print mobilo lietotni
tālrunī. Izpildiet norādījumus, lai izdrukātu
savu pirmo fotoattēlu.
Kad fotoattēls tiek izdrukāts, papīrs
četras reizes kustēsies uz iekšu un āru,
lai izdrukātu katru krāsu atsevišķi kopā
ar pārklājumu. Pārklājums aizsargā to
no pirkstu nospiedumiem, izbalēšanas
un ūdens šļakatām. Drukāšanas laikā
nepieskarieties tintes folijai un
nevelciet papīru.

Vai jums ir
nepieciešama palīdzība?
Strāvas LED indikators mirgo sarkanā krāsā.
Tas nozīmē, ka nav ievietots kārtridžs.
Ievietojiet Polaroid Hi-Print 2x3 papīra
kārtridžu un mēģiniet vēlreiz.
Papīrs ir iestrēdzis.
Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri.
Papīram ir jāizbīdās automātiski. Ja tā nenotiek,
lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas
komandu.
Printeris nereaģē.
Pārliecinieties, vai printeris ir pilnībā uzlādēts.
Pretējā gadījumā nospiediet atiestatīšanas
pogu. Jūs atradīsiet šo mazo caurumu
attiestīšanai blakus uzlādes portam. Lai
nospiestu un atiestatītu ierīci, jums būs
nepieciešams kaut kas smalks un ass,
piemēram, drošības adata.

